
 SÅ HÄR SORTERAR DU DITT AVFALL!

NEJ 
Förpackningar 
Tidningar 
Matavfall 
Lampor 
Kemiska produkter 
Läkemedel 
Elektroniska produkter 
Grovavfall 
Batterier

JA
Tidningar 
Reklamblad 
Kataloger 
Skriv- och ritpapper 
Broschyrer 
Pocketböcker 

NEJ
Papperskassar 
Kartong 
Inbundna böcker 
Kuvert 
Post-it

JA 
Matrester 
Ägg- potatisskal 
Frukt- och  
grönsaksrester 
Kaffesump 
Kaffefilter 
Tepåsar 
Hushållspapper

NEJ 
Snus 
Tobak 
Jord 
Kattsand 
Växter 
Tuggummi

Läggs löst i kärlet.

Förpackas väl i biopåse 
som du får av oss.

Tips! Låt gärna avfallet rinna 
av innan det läggs i matavfalls-
påsen.
Fyll påsen upp till 3/4-delar 
och förslut den noga innan 
den slängs. 

Smått förpackas i 
plastpåse!

Vassa föremål förpackas 
säkert.

Sot, aska, hundlatrin, 
kattsand skall paketeras.

Torra och tomma.
Viks ihop.  
Läggs löst i kärlet.

Korkar av plast läggs i 
plastförpackningar.

JA
Mjölk- och juicepaket 
Socker- och mjölpåsar 
Omslagspapper 
Hushålls- och toarullar 
Papperskassar 
Wellpapp (mindre bitar) 
Äggkartong

NEJ
Tidningar 
Broschyrer 
Kuvert 
Kontorspapper 
Böcker 
Pärmar 
Reklamblad

JA
Plastflaskor 
Plastburkar 
Plastdunkar 
Plasttuber 
Engångsservis
Plastpåsar 
Plastfolie 
Plastsäckar

NEJ
CD/DVD-fodral 
Plastleksaker

Torra och tomma. 
 
Hårdplast läggs löst i 
kärlet. 
Mjukplast förpackas i 
plastpåse. **

Torra och tomma. 
Läggs löst i kärlet.

(Korkar och lock läggs i resp. fack).

(Glas som ej är förpackningar som 
tex. fönsterglas, dricksglas, kaffe-
kannor och krossat glas läggs väl 
förpackat i restavfall.)

Torra och tomma. 
Läggs löst i kärlet.

Obs: Metall som inte är förpack-
ningar skall läggas i restavfall eller 
lämnas till Återvinningscentral.

JA
Konservburkar 
Aluminiumfolie 
Sprayburkar (pystomma) 
Tuber 
Lock 
Kapsyler

NEJ
Pantburkar 
Chipspåsar 
Kastruller 
Stekpannor 
Metallskrot 
Spik

JA
Glasflaskor 
Glasburkar

NEJ
Dricksglas 
Spegelglas 
Porslin 
Keramik 
Lampor 
Fönster 
Kristall

JA 
Glasflaskor 
Glasburkar

NEJ 
Dricksglas 
Spegelglas 
Porslin 
Keramik 
Lampor 
Fönster 
Kristall

PAPPERS
FÖRPACKNINGAR

PLAST
FÖRPACKNINGAR

FÖRPACKNINGAR AV 
OFÄRGAT GLAS

METALL
FÖRPACKNINGAR

**För att underlätta att komprimera mjukplasten kan ni hämta en Minimizer på våra Återvinningscentraler. 
Mjukplasten ska förpackas i plastpåse t.ex. i en använd brödpåse.

RESTAVFALL

MATAVFALL

FÖRPACKNINGAR AV 
FÄRGAT GLAS

TIDNINGAR

Behöver ni ytterligare information får ni gärna maila eller ringa Kundservice så hjälper vi er.

PAPPERSFÖRPACKNINGAR återvinns till nya förpackningar eller kartong.

PLASTFÖRPACKNINGAR återvinns till bl a lastpallar, möbeldetaljer, bullerplank och nya plastförpackningar.

GLAS blir nya glasprodukter eller isoleringsmaterial.

METALLFÖRPACKNINGAR smälts ner och blir nya metallprodukter. Genom återvinning sparas 75-95% av 
energin jämfört med nyproduktion. TIDNINGAR återvinns och blir nya pappersprodukter.

MATAVFALL behandlas och blir biogödsel samt biogas för fordonsdrift.

RESTAVFALL behandlas och blir fjärrvärme och el.

JA 
Blöjor,bindor,  
Husgeråd, Diskborste 
CD-skivor 
Leksaker 
Böcker, kuvert 
Dammsugarpåsar 
Cigarettfimpar, snus  
Tuggummi 
Keramik, lerkrukor 

Torra och tomma. 
Läggs löst i kärlet.

(Korkar och lock läggs i resp. fack).

(Glas som ej är förpackningar som 
tex. fönsterglas, dricksglas, kaffe-
kannor och krossat glas läggs väl 
förpackat i restavfall.)

GLAS blir nya glasprodukter eller isoleringsmaterial.



Så här gör du med ditt övriga avfall.

Lämnas på Återvinningscentral.
Flaskor och burkar ska vara tydligt märkta 
med vad de innehåller. Det förenklar 
sorteringen och minskar riskerna för både 
personal och miljö. 

A. Kompostering på den egna tomten.

B. Bor du i tätort kan du abonnera på trädgårdskärl 190 eller 370 lit.
Kärlet töms var 14:e dag under perioden mars - november (18 gånger 
per år). Trädgårdskärl töms med sidlastare och kärlet ska därför vid 
tömning placeras med handtaget in mot fastigheten.
Beställ trädgårdskärl på www.narab.se 
eller 0435-296 50.

C. Lämnas på Återvinningscentral. 

Trädgårds- 
avfall
Gräs, mossa, 
grenar, löv, vissna 
blad och blommor, 
krukväxter, etc.

Farligt avfall
Olja, färg,  
småbatterier,  
lösningsmedel,  
bilbatterier etc.

Läkemedel
Läkemedel och 
kanyler

Lämnas på Apoteket. 
Läkemedel: Läggs i en genomskinlig påse eller 
speciell returpåse från apoteket.
Apoteken tar inte emot cytostatika (cellgift), 
febertermometrar eller batterier.
Kanyler: Fråga på apoteket efter en behållare. 
När kanylen klippts av läggs sprutan i restavfall.

El-avfall
TV, radio, datorer,  
hushållsmaskiner, 
kyl, frys,  
glödlampor etc.

Grovavfall
Avfall inom hushållet 
som inte ryms i 
avfallskärlen. 
Exempel på 
grovavfall är 
mattor, möbler, 
cyklar, större 
leksaker etc.

GROVAVFALL

A. Lämnas på Återvinningscentral. 

B. Större el-avfall hämtas gratis från villor. 
Större el-avfall som TV, stereo, skrivare 
etc. hämtas som grovavfall (se ovan).

Flerfamiljshus - kontakta din fastighetsägare.

A. Lämnas på Återvinningscentral. 
(Sorteras på ÅVC – Fråga personalen)

B. Hämtas från villor utan kostnad. 
Max två tillfällen per år. 
Max 10 kolli (totalt 2 m3) per år. 
Grovavfall får inte packas i säckar. 
Beställ hämtning via hemsidan 
www.narab.se eller tel: 0435-296 50. 
Läs mer om “Hämtning av grovavfall” 
på www.narab.se

Flerfamiljshus - kontakta din fastighetsägare.


